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LYKKEFUND
På mit kontor har jeg en artikel hængende med 
overskriften ”Det bedste af Danmark”. Artiklen 
er punktnedslag i Trap Danmarks store værk om 
Danmarks natur, historie, kultur og samfund, og 
billedet til denne artikel er intet mindre end et 
billede af Lyngå Præstegård. Sådan. Det bedste 
af Danmark!

Godt det ikke er nu, Trap Danmark er ude for 
at fotografere, for så tror jeg næppe, præste-
gården var kommet på plakaten. Den ser farlig 
ud – hvis man da overhovedet kan se den, for i 
skrivende stund er der rullet presenning for hele 
vejen rundt for at skærme for vind og vejr. 
Sorte udsigter kaldte jeg det vist i sidste num-
mer af kirkebladet, men da alle tavl sidenhen 
blev pillet ud, og det over 200 år gamle træ 
stod tilbage, ville nogle nok nærmere kalde det 
udsigtsløst! 

Men bedst som rådne bjælker hang i det fri, og 
kommentarerne begyndte at lyde ”var det da 
ikke nemmere bare at rive det hele ned, og så 
bygge noget nyt op i samme stil”, ja så gjorde 
håndværkerne et lykkefund: Gemt bag bindings-
værket fandt de en hestesko. En godt tæret 
og rusten hestesko, som snildt kunne være fra 
1799, da præstegården i sin tid blev opført. Den 
store gamle klods gemte altså på lykke – ikke 
kun på borebiller, men på lykke, og pludselig var 
det som om, den historiske værdi trådte endnu 
tydeligere frem.

Nyt er skam også lækkert – vores mellemste 
datter er helt betaget af Flegebakken i Hadsten 
og har erklæret, at det helt sikkert er sådan et 
nybyggerkvarter, hun skal bo i, når hun bliver 
voksen. Men tænk hvis alt gammelt bare blev 
revet ned, jævnet med jorden, hvilke fortællinger 

skulle vi så leve af og på? Hvilken historie skulle 
vi så spejle os i, hvis sommerens køreture rundt i 
Danmark kun bød på nybyggede huse?

Det er p.t. noget værre rod at bo i, og indimellem 
lyder det også som om, der bankes hul helt ind i 
stuen, men hvor er godt – hvor er det vigtigt – at 
det bliver gjort. Vi skal huske at få hesteskoen 
muret inde igen, så man om 200 år, når præ-
stegården atter kalder på en ordentlig omgang, 
også kan gøre sig et lykkefund og blive mindet 
om, at Det bedste af Danmark er værd at bevare.

SET FRA PRÆSTEGÅRDEN
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
VELKOMMEN TIL MALTHE MØLLE NØRGAARD
I påsken bød vi vores nye organist Malthe Mølle Nørgaard velkommen. Hvis I ikke allerede har hilst på, 
så kom og hør ham – det lyder virkelig godt, og vi glæder os til det fremtidige samarbejde. 

Keld Jakobsen, kontaktperson i menighedsrådet

NYT TAG PÅ KOR OG SKIB AF LYNGÅ KIRKE
Som de fleste nok har bemærket, sker der ting og sager på Lyngå Kirke. Vi skal have nyt tag på skib 
og kor. De gamle spær bevares, og for at få en bedre udluftning laves en lidt anderledes hældning på 
tagfoden end tidligere.
P. t. har tømrerne travlt med nye skalke og opretning af tagfladen, så det kan blive klar til at få lagt 
skifer på. Blikkenslagerne skal være færdige med at lægge skifer i uge 26. Om alt går efter planen, 
fjernes stilladset i løbet af uge 27 (Det kan desværre give lidt trafikproblemer den dag, de fjerner 
taget af stilladset). 
Herefter vil der være lidt reparationer af murværket, og i uge 32 og 33 vil der blive gravet rør ned til 
vandafledning fra tagrenderne. Dette gravearbejde overværes ifølge reglerne af Nationalmuseet.
Vi glæder os til at se det færdige resultat.

Tina Andersen, kirkeværge ved Lyngå Kirke
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ISTANDSÆTTELSE AF BINDINGSVÆRKET PÅ LYNGÅ PRÆSTEGÅRD – SIDEN SIDST
Slots- og Kulturstyrelsen har givet grønt lys til restaurering af bindingsværket. Det er nødvendigt at 
pille de gamle tavl ud og afstive topremmene på facaderne, da bundremme og mange stolpeender er 
mørnet væk.
Nu skal vi jo se på det positive, og det er, at meget af egetræet i den øvre del af bindingsværket samt 
en del af teglstenene kan genbruges. Ved en tidligere indvendig istandsættelse af huset er der muret 
en ny indervæg op i tegl, så huset stadigt er beboeligt, imens arbejdet står på. Restaureringsarbejdet 
giver dog anledning til en del støv og støj, men så er det jo godt, at præstefamilien er tålmodige. 
Status lige nu er, at næsten al bindingsværk på østfacaden er fikset. Ja, det blev ikke i år til Grund-
lovsdag, at vi skulle se det færdige resultat, men det er jo ikke altid, det går, som præsten prædiker.

Bjørn Anthonsen, formand for menighedsrådet
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KIRKEMUSIKERNE
NYT FRA

Kære alle
Pr. 1. april tiltrådte jeg som organist i jeres sogne, og mange af jer 
har jeg allerede haft muligheden for at hilse på. Tak for den varme 
velkomst jeg har fået i alle tre kirker! 
Jeg er bosat i Vissing med min kone og vores to døtre på hhv. fem 
og otte år. Hænderne er oplært på Rytmisk Musikkonservatorium 
og Det Jyske Musikkonservatorium, hvor jeg er uddannet rytmisk 
pianist - fødderne lærte jeg sidenhen at bruge som organist i Sahl 
og Gullev kirker ved Bjerringbro. Nu er jeg taknemmelig over at 
have fået muligheden for at slippe dem løs på det store orgel i 
Lyngå, og det harmoniske og flot afstemte orgel i Skjød. Kiste-
orglet i Lerbjerg er til min store glæde også et velklingende og be-
hageligt et af slagsen, der passer godt til det lille intime kirkerum. 

Som en del af min stilling skal jeg, ud over at spille til kirkelige handlinger og højmesser, også ak-
kompagnere kirkens kor, når de optræder samt arrangere koncerter og musik til særgudstjenester. 
Temaet for sensommerens og efterårets musikalske indslag er folkemusik i forskellige afskygninger 
– og jazz. 

JAZZGUDSTJENESTE I SKJØD KIRKE 
Søndag d. 10. juli kl. 9.30
I anledning af Aarhus Internationale Jazzfestival, byder Skjød Kirke velkommen til en jazzgudstjene-
ste med trompetisten Jakob Sørensen som solist. Jakob Sørensen er en meget efterspurgt solist og 
orkestermusiker på den danske jazzscene. Særligt med sit eget prisvindende orkester Jakob Søren-
sen Bagland, men også med DR Bigband og Aarhus Jazz Orchestra (tidl. Klüvers Bigband). 
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AFTENSUS I LERBJERG KIRKE
Kirkekoncert torsdag d. 13. oktober kl. 19.30
Malthe Mølle Nørgaard (klaver) og Thomas Sejthen (kontrabas) fortolker med nærvær, lethed og umiddel-
barhed repertoiret fra Jan Johanssons udødelige klassiker Jazz på Svenska fra 1967. Musikken, der har 
sit udgangspunkt i svenske folkemelodier, inviterer til eftertænksomhed og fordybelse. Det afdæmpede 
og dog intense tonesprog fører os varmt ind i en tid, hvor vi for alvor mærker efteråret i al sin pragt. 

Koncerten er gratis.
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Efter sommerferien starter børnekorene op med fuld styrke igen efter en 
lang pause!

Fra slutningen af august/starten af september vil det være muligt at 
tilmelde sig 3 forskellige kor for børn og unge. Vi udvider nemlig med et 
helt nyt kor for børn fra 7. klasse. Dette kor vil være for de ældste og mere 
ambitiøse sangere. Der vil være krav om at øve hjemme (med lydfiler), og 
der vil være en stemmeprøve inden optagelse i koret. Koret har allerede 
været prøvet lidt af inden sommerferien med tidligere medlemmer fra 
børnekorene. Det tegner rigtig godt!

De 3 kor:

Hadsten Storpastorats Spirekor for børn i 0. - 2. klasse øver i Hadbjerg Kirke torsdage kl. 14.00-
15.00. Cecilie henter børnene ved Hadbjerg Skole kl. 14, og så følges vi sammen til kirken og øver 
til kl. 15. Efter kor kan børnene hentes ved kirken eller blive fulgt over vejen, så de selv kan komme 
tilbage i SFO’en. 

Hadsten Storpastorats Børnekor for børn i 3. - 6. klasse øver i Hadsten Sognegård torsdage kl. 
15.30-16.30. Her vil der være en lille stemmeprøve og der vil også være krav om at øve sig derhjem-
me. 

Hadsten Storpastorats Kantori for piger fra 7. klasse og op øver i Hadsten Sognegård tirsdage kl. 
16.00-17.00. Koret er for de mere ambitiøse sangere, repertoiret vil være flerstemmigt, der vil være 
krav om at øve hjemme, og der vil være en stemmeprøve for at blive optaget i koret. 

Alle 3 kor deltager i flere koncerter rundt om i Hadsten Storpastorat, og vi synger spændende og 
sjove ting til arrangementer med dygtige musikere. 
Korene er et trygt og venskabeligt miljø at være i, hvor det vægtes højt at have det rart og sjovt sam-
men, mens vi bliver dygtige til at synge og dyrker musikglæden. 

Der er i skrivende stund plads i alle 3 kor, da vi endelig kan starte helt op igen, så tøv ikke med at blive 
tilmeldt eller kontakt korleder Cecilie Marie Høyer-Nielsen på ceciliemariehoyer@gmail.com eller tlf. 
4083 9230, hvis du vil vide mere om korene eller har andre spørgsmål.

BØRNEKOR— hurra!
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Af Nis Boesdal

ÅHH!

Vi er rigtig mange, der glæder os. Ikke bare står sommeren for døren, men de sidste somre er jo 
blevet mere eller mindre corona-aflyste, så forventningerne er høje i år. Det mærker rejsebureauerne 
også. Men hvad er det så, vi for alvor er på jagt efter?

I mange år har det været sol, fred og ro. Dyb liggestol ved vandet, all inklusive i baren, væk fra byens 
stress og jag, glade børn i poolen og god mad hver aften. Mange har det nok stadig sådan, men fred 
og ro, stilhed over vinterbyggen, god tid i køkkenet, bar til indkøbspriser og næsten ingen forstyr-
relser – det har jo været hverdag i alle coronamånederne, og flere rejsebureauer fortæller, at nu må 
der godt ske lidt mere, mange vil gerne være sammen med andre mennesker. Mange vil også gerne 
overraskes.

To amerikanske universiteter har kigget nærmere på tusindvis af de gæster, der har besøgt Europa, 
og pudsigt nok har kun meget få af turisterne haft de store seværdigheder som feriens højdepunkt. 
De har været glade for at komme til Paris og se Mona Lisa om formiddagen og Picassomuseet om 
eftermiddagen. Men højdepunktet, den bedste oplevelse, var det pit stop, de lavede i en parisisk 
baggård mellem de to besøg. 
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Her havde en gammel kone kogt 
oksebryst i timevis, og mens 
man dryssede peberrod over 
herlighederne, kunne man sidde 
og se på andre mennesker, se 
hvordan pigerne havde lavet 
huller i cowboybukserne i år, 
se hvordan stråhatte var blevet 
moderne igen og se hvor elegant 
børnene kunne mestre deres nye 
elløbehjul.

Nogenlunde samme vurderin-
ger fik man fra dem, der havde 
besøgt København. Først Den 
lille Havfrue, så Christiania, men 
indimellem frokost ude på Refs-
haleøen, hvor de mest fantasti-
ske retter blev tilberedt over et 
gasblus i et villatelt. 

I Sienna i Italien var det ikke 
Michelin-restauranterne, der trak 
mest, men det store torv midt 
i byen, hvor man kunne læne 
sig op ad en pullert og kigge 
på alle de andre, mens man røg 
lidt tobak eller slubrede sin take 
away-espresso.

Forskellen på ferien i år og ferier 
de foregående år er, at vi gerne 
vil se mennesker. 

Måske nogen vi kender, måske 
nogen vi aldrig har set før, 
måske nogen man møder i 
en smuk kirke, måske nogen 
der bare spørger om vej eller 
måske nogen, der ligesom 
os selv gerne vil se indfødte 
danse square dance på torvet 
eller synge arier på en ølkasse 
i en sidegade.

Og selvom det muligvis er en 
reaktion på corona, så er der 
ikke noget nyt i, at vi gerne vil 
være sammen. Udsagnet om, 
at ”mennesker er menneskers 
største glæde” er ikke opfun-
det af Simon Spies eller Bravo 
Tours, sætningen stammer 
faktisk fra Hávamál, et mere 
end tusind år gammelt islandsk 
eddadigt, der meget præcist 
beskriver den menneskelige 
glæde og interesse for andre 
mennesker. Intet er vigtigere, 
heller ikke udsigter og ferieho-
teller med forbudt-for-børn-
skilte, intet er mere interes-
sant.

Mennesker er menneskers 
største glæde, tak til de gæve 
gamle islandske digtere. Og 
rigtig god ferie!
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VÆRNEPLIGTIGE
Af Herluf Nydam Jensen

MINDER

På Hadsten lokalarkiv har vi mange soldaterbille-
der af unge mænd i deres bedste alder fotogra-
feret opstillet i deres fine udgangsuniform og 
fotograferet til erindring om deres tid som soldat 
ved et eller andet dansk regiment.

Soldaterhistorier er der ingen ende på, og de 
bliver ikke ringere med årene – alenlange kan de 
også være.

Forud for soldatertiden, når de unge mænd når 
attenårsalderen, bliver de indkaldt til session og 
vurderet af en stor komite bestående af en læge, 
en officer og mange andre, som så finder ud af, 
hvad den unge kan bruges til inden for millitæret. 
Mange har også et ønske om, hvor de kunne 
tænke sig at aftjene deres værnepligt. Det kunne 
være et bestemt sted i landet, våbenart her-
under livgarden, søværnet, luftvåbnet. Det kan 
også være tæt på, hvor kæresten bor.

Sessionen foregik som regel på et hotel eller 
et forsamlingshus med en god værtinde, hvor 
kommissionen kunne få noget godt at spise i 
middagspausen.

På arkivet har vi et flot billede af en flok unge 
mennesker fra Lyngå, der omkring 1925 skulle 
på session, og de var stadset op i hvid skjorte 
og slips og ser rigtig muntre ud. Jeg tror, at når 
billedet var taget, og sessionen var overstået, 
var der plads til en munter sammenkomst.
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Bagerste række fra venstre står Rasmus Sinding, Karl Jensen, Ejner Møller, Robert Nielsen, Svend 
Svendsen og Søren Nedergård.

Forreste række fra venstre Magnus Hagen Pedersen, Anders Væver Nielsen, Nydam Jensen, Sten 
Stenderup og Thomas Jensen.

Sessionen foregik ved, at man fik foretræde for kommissionen – specielt lægen skulle inspicere de 
unge mennesker for at finde ud af, om de fejlede noget, der gjorde dem uegnet til tjeneste. Synet var 
for eksempel meget vigtigt. Man skulle helst kunne skyde rimeligt nøjagtigt.
Unge med en vis højde kunne komme til livgarden, men hvis der var en sognefoged, hvis søn ikke helt 
havde højden, kunne sognefogeden godt overbevise kommisionen om, at det var en god ide, at hans 
søn kom ind til garden. Det blev kaldt en sognefogedgarder.

I 1960 havde undertegnede fornøjelsen af at møde på session. Det foregik på Ortveds Hotel i Ham-
mel efter de samme regler: Smide det meste af tøjet og stille sig op foran kommissionen og svare 
på spørgsmålene om, hvor man kunne tænke sig at aftjene sin værnepligt. Vi var to fra Lyngå, Erik 
Sørensen og undertegnede, der fulgtes ad til Hammel, og som man kan se på billedet, var det samme 
antræk med tøjet som de unge mennesker fra 1925.

Jeg tror nu kun, vi fik en enkelt øl efter foretrædet for kommisionen.
Dengang var tiden som soldat på 16 måneder. I dag svinger det meget alt efter tjenestested.
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BABYSALMESANG
Babysalmesang i Sct. Pauls Kirke er nu i fuld gang. 
Vi mødes fredage fra kl. 10.00 med sang og musik for babyer og mødre/fædre i hyggelige og trygge 
rammer, og efter en god halv time er der tid til kaffe/te og snak. 

Til efteråret er der to hold, hvor det første begynder i august, det andet til oktober. Hold øje med 
hjemmesiden og Facebook for præcise opstartsdatoer. Tilmelding er nødvendig og sker fra hjemme-
siden: www.hadstenstorpastorat.dk/tilmeld

DET’ FOR BØRN

KIRKE I BØRNEHØJDE 
Til Kirke i Børnehøjde tæller vi bedeslag, synger en salme med fagter til og så skal vi se, hvad præ-
stekufferten gemmer på af finurlige ting til dagens bibelhistorie. Efter den lille gudstjeneste breder vi 
skovturstæpperne ud inde i kirken og serverer pølsehorn, pizzasnegle og grøntsager, så den værste 
sult er stillet inden sengetid.

Arrangementet er ganske gratis, og alle er velkomne, så sæt kryds:
Torsdag d. 6. oktober kl. 17.00 i Skjød Kirke 
Torsdag d. 1. december kl. 17.00 i Lyngå Kirke (med minikonfirmandernes krybbespil)

MINIKONFIRMANDER 2022 
Jeg håber, 3. klasses eleverne bosiddende i Lyngå, Skjød og Lerbjerg sogne er med på nogle hygge-
lige torsdag eftermiddage kl. 14-16 i konfirmandstuen i Lyngå med start d. 3. november. Vi skal på 
opdagelse i kirken – altså helt op i tårnet og helt ned i krypten. Vi skal lave bål og riste skumfiduser 
omme ved shelters. Vi skal bygge med Playmais, og så skal vi selvfølgelig også have fundet ud af, 
hvem der i år skal være æslets for- og bagende….

Den sidste gang bliver nemlig torsdag d. 1. december, hvor forældre, søskende, bedsteforældre, og 
hvem der nu ellers har lyst, kan komme og se minikonfirmandernes krybbespil.

Tilmeldingsseddel og nærmere info angående transport m.v. sendes ud i slutningen af september, 
men man er også meget velkommen til at skrive til mig på amka@km.dk
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KONFIRMANDER
Det er altid noget særligt – ja det er et privilegium som præst – at få lov at sende et hold konfirmander 
afsted ud i verden med Guds velsignelse. Det er stort! At høre dem sige ja, at se dem knæle ned og 
atter rejse sig til et fælles Fadervor. 

I år fik konfirmanderne følgende vers med både i talen og i deres telegram. Verset er fra Alberte Win-
dings sang Tidernes Morgen, og teksten lyder sådan her: 

Når du klarer dig,
så er det nok fordi,
at nogen engang
har elsket dig et godt stykke hen ad vejen.
At nogen har holdt dig varm,
hvis ikke i går så i tidernes morgen.

Elsket fra tidernes morgen er de ( ja er vi alle), og må alt godt følge dem på deres vej!

KONFIRMANDER 2023
Og alt imens vi stolt viser billeder frem af dette års smukke unge 
mennesker, så er indskrivningen til konfirmation 2023 sat i gang. 

Hvis du ikke allerede har set indskrivningssedlen på skolernes 
AULA, så kan du finde den på hjemmesiden 
www.hadstenstorpastorat.dk eller afhente et eksemplar på 
Kirkekontoret, Kirkevej 5 i Hadsten.
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Konfirmation i Lyngå Kirke, lørdag den 7. maj
Fra venstre, øverst: Casper Langkjær Juul, Noah Kvistgaard Krarup, 

Niels Anton Bundgaard Rasmussen
Fra venstre, nederst: Sara Hougaard Strehle Tang, Nana Langkjær 

Juul, Mathilde Busk Østergaard

Konfirmation i Skjød Kirke, lørdag den 7. maj
Fra venstre: Sofie Ingrid Kjærholm og Esper Egelund Olsen

Konfirmation i Lerbjerg Kirke, lørdag den 7. maj
Fra venstre: Sigrid Fjendbo Andersen og Elize Maj Nyborg Chielens

Konfirmation i Lerbjerg Kirke, lørdag den 30. april
Isabelle Skotte Andersen
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SOGNEUDFLUGT

SOGNEUDFLUGT TIL ØM KLOSTER
Søndag d. 28. august kl. 11.00

Efter nogle års pause kan vi nu endelig komme på sogneudflugt igen. Denne gang tager vi afsted en 
søndag, så det arbejdende folk også kan være med, og turen går til Øm Kloster. Her skal vi på rund-
visning og bl.a. høre om munkenes dagligdag på klosteret. Dagen starter med gudstjeneste i Lerbjerg 
Kirke kl. 11.00, hvorefter vi drager afsted på tur med frokost på Pøt Mølle undervejs. Vi forventes 
hjemme igen senest kl. 17.

Prisen for udflugt inkl. frokost er 50 kr., og tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet til Bjørn 
Anthonsen på tlf. 20890739 senest torsdag d. 18. august.
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HØJSKOLETIMER
SENSOMMERSANG
Torsdag d. 8. september kl. 11.00
Denne højskoletime bliver en sangtime med kirkesanger Cecilie Marie 
Høyer-Nielsen og organist Malthe Mølle Nørgaard. Vi skal synge sange 
fra Højskolesangbogen – Cecilie og Malthe vil synge og spille, men vi skal 
naturligvis også synge sammen. Det bliver som en “ønskekoncert”, så har 
man tænkt på nogle gode sange, kan man sende ønsker til Cecilie på 
ceciliemariehoyer@gmail.com eller fange enten Cecilie eller Malthe til en 
gudstjeneste inden. Man kan vælge frit mellem alle sange i Højskolesang-
bogen. Der er ikke noget fast tema. 

”40 ÅR VED POLITIET”
Foredrag ved Jens Espensen
Torsdag d. 13. oktober kl. 11.00
Kom og hør tidligere politikommissær Jens Espensens historier om hans 
40 år ved politiet. Selv skriver han om foredraget: ”Med lidt anekdoter vil 
jeg fortælle om min karriere, og hvordan jeg havnede i ÅRHUS VEST. Opga-
verne i Århus Vest vil blive fortalt med lidt humor, hvor jeg kommer ind på 
de kulturelle udfordringer, samt hvordan vi påtog os opgaven. Jeg vil både 
fortælle om udfordringerne internt i Politiet og eksternt i området.”

”EN KEDELIG SOGNEPRÆST MED VINGER”
Foredrag ved René Høeg
Torsdag d. 17. november kl. 11.00 
Sognepræsten i Voldum-Rud René Høeg kommer denne torsdag formid-
dag til Lyngå og fortæller om hans vej til og i præstegerningen. Selv skriver 
han:
”Som barn var noget af det bedste juleaftensdag at ligge helt inde under 
juletræet og kigge op på de smukke juletræskugler. Når de glimtede i lyset, 
begyndte jeg at drømme. Om gaver. Men også om den store verden uden 
for mit trygge barndomshjem. Mange af mine drømme er siden blevet til 
virkelighed. Dem vil jeg fortælle jer om – og alt muligt andet fra et uinteres-
sant menneskes liv. I skal kun komme, hvis I virkelig ikke har andet at give 
jer til. Eller for den gode suppes skyld.”

TILMELDING
Velkommen til vores højskoletimer i konfirmandstuen ved Lyngå Præstegård, torsdage kl. 11.00-13.00. 
En times foredrag/underholdning, hvorefter vi spiser en god suppe sammen.
Tilmelding til Bjørn Anthonsen, tlf. 2089 0739, senest fredagen før af hensyn til maden. Pris 50,- for 
foredrag, suppe og kaffe.
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”FRA ISHAVET TIL UKRAINE – EN RAPPORT FRA RUSLANDS GRÆNSELAND”
Foredrag ved Anne Haubek og Thomas Ubbesen
Torsdag d. 1. september kl. 18.00 i konfirmandstuen
Tilbage i september 2021 havde vi besøg af Anne Haubek og Thomas Ubbesen til en fremragende 
aften med foredrag og tapas dertil. Allerede inden vi gik hjem, talte vi om at gentage succesen – få 
en status på Østeuropa, når der var gået et års tid. Det gør vi nu – og emnet er pludselig mere aktuelt, 
end vi nogensinde kunne have forestillet os. Selv skriver de om foredraget:
Krig er igen en realitet i Europa – og det i en målestok og gru, som ingen havde fantasi til at forestille 
sig, at vi skulle opleve i vores tid. Men hvordan er det kommet så vidt? Og hvad er det dybest set, 
der - som et moderne jerntæppe – har sønderrevet og delt vores kontinent, så øst og vest dårligt kan 
forstå og tale med hinanden længere? 

Journalisterne og Østeuropa-kenderne Anne Haubek og Thomas Ubbesen er netop vendt hjem fra 
en episk rejse tæt op ad den russiske grænsen fra Ishavet i nord til Sortehavet og Ukraines rygende 
slagmarker i syd. Undervejs har de mødt og talt med snesevis af de hverdagsmennesker – russere, 
finner, baltere, polakker, ukrainere, moldovere og mange andre – som dagligt er tvunget til at leve med 
fjenden, løgnen og ondskaben som nærmeste nabo. 

Historien om hele den lange og dramatiske rejse er beskrevet i en bog, som udkommer på Gyldendal 
til efteråret. Mød de to journalister til et levende foredrag, der går helt tæt på bevægende menneske-
skæbner langs det nye jerntæppe, det 21. århundredes østfront.

Aftenen begynder med tapas kl. 18.00. Både spisning og foredrag er gratis, men af hensyn til 
maden er der tilmelding senest onsdag d. 24. august til Bjørn Anthonsen, tlf. 2089 0789.

DET SKER
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VERDENS VIGTIGSTE BOG - 
KRISTIAN LETH OM BIBELEN 
Torsdag den 26. oktober kl. 19.30 
på Hadsten Højskole 
Gratis entré – kræver tilmelding! 
www.hadstenstorpastorat.dk/leth

I podcasten Bibelen Leth fortalt på P1 
gennemgår Kristian Leth bibelen og dens 
betydning. I dette foredrag fortæller han, 
hvorfor bibelen er verdens vigtigste bog, 
og forklarer, hvordan den påvirker os alle 
sammen, vores dagligdag, vores omgivel-
ser og vores forståelse af os selv i verden. 
 
Via nedslag i og genfortællinger af en ræk-
ke historier fra bibelen bliver alt fra missio-
neren og fundamentalisme til universalisme 
og - ja - selv ateisme forklaret som vide-
reudviklinger af tendenser i kristendom-
men med rod i bibelen. 
 
Samtidig trækkes der tråde tilbage til 
det, der kom før, sådan at vi forstår, hvor 
radikale vores almene, overleverede ideer 
i virkeligheden er. Hvordan forstår man 
bibelen og kristendommen i en større, 
menneskelig kontekst? Hvad er det for et 
øjeblik i menneskehedens historie, vi lever 
i? Og hvor er vi på vej hen efter, at bibelen 
måske ikke fylder lige så meget, som den 
har gjort før? 
 
Foredraget er respektfuldt og udogmatisk, 
men udfordrer både troende og ateister til 
at revurdere deres egen forståelse af den 
cirka 2000 år gamle samling tekster, der 
har lagt grundlaget for den kultur og det 
samfund, vi lever i i dag.

FAKTA OM KRISTIAN LETH
Kristian Leths talent peger i mange retninger, og man fristes 
til at tænke, om der overhovedet er noget denne Brooklyn-bo-
satte kulturelle altmuligmand ikke har prøvet. Men mest af alt 
er Kristian Leth musiker og forfatter, og han har udgivet 15 
plader og 9 bøger! Derudover har han produceret et utal af 
radioprogrammer, podcasts, TV-programmer, skrevet operaer, 
artikler, produceret og komponeret sange for Oh Land, Søren 
Huss, Pernille Rosendahl, Coco O. og mange andre. 

Kristian Leth har netop udgivet bogen ’En Vej Ud Af Tågen’ om 
hans barndom. 

Derudover er Kristian Leth altid aktiv som foredragsholder, 
hvor han bl.a. holder oplæg med udgangspunkt i hans bog 
’Håb – et forsvar for fremtiden’ og hans nye foredrag ’Verdens 
vigtigste bog - Kristian Leth om Biblen’.
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HØSTGUDSTJENESTER

HØSTGUDSTJENESTE MED STRINGFLIP
Søndag d. 18. september kl. 17.00 i Lyngå Kirke
Den dansk/svenske folkemusikkvartet Stringflip, bestående af Sofie Bollen (violin), Emma Kragh-
Elmøe (violin/bratsch), Albin Sundin (cittern), og Veronica Voetmann, leverer stemningsfulde 
musikalske indslag til høstgudstjenesten. Efter gudstjenesten følger de med os til fællesspisningen, 
hvor de giver en minikoncert med deres forfriskende og nykomponerede bud på en videreførelse af 
den keltiske og nordiske folkemusiktradition. Deres debutalbum blev nomineret til en Danish Music 
Award i 2021. 

Når vi går over i konfirmandstuen, er der mad fra Lyngåhus, høsttale ved Nis Boesdal og som skrevet 
endnu mere Stringflip-musik. Prisen for hele arrangementet 50 kr. for voksne og 25 kr. for børn. Til-
melding senest søndag d. 11. september til Bjørn Anthonsen, tlf. 2089 0739. 
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HØSTGUDSTJENESTE MED EN:1
Søndag d. 25. september kl. 17.00 i Skjød Kirke
Den danske folkemusikduo EN:1, bestående af Carina Juul (nøgleharpe) og Thomas Birch (guitar), 
spiller til høstgudstjenesten i Skjød præ-, post- og interludier. Duoen har specialiseret sig i den nordiske 
folkemusik med nøgleharpens smukke og overtonerige klang som kendetegn.

Også her følger musikken med til den efterfølgende fællesspisning, hvor de vil give en minikoncert. 

Nærmere info om fællesspisning og tilmelding følger i Skjød Tidende og på Facebook.
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MUSIK-I-KIRKENFESTIVAL
Hadsten Storpastorat og Folkekirken Voldum-Rud
Kirkeliv er musikliv; de to ting hører uløseligt sammen. Hvert år afholdes der rundt i vores kirker en 
mangfoldighed af gudstjenester og koncerter, og fordi vi hos os er udstyret med så mange forskelli-
ge kirkerum, giver det os netop mulighed for at indbyde til mange forskellige genrer af musik i kirken.
Vi er ved at samle en række koncerter/gudstjenester, der løber over det næste års tid, og giver det 
navnet ”Musik-i-kirken-festival”. Hermed håber vi, at man har lyst at følge programmet rundt og 
dermed gå på opdagelse i al den musik, der bliver brugt i vores kirkeliv. Ja, man kan endda tage sine 
børn, børnebørn eller naboens børn med til en dag med børnemusik næste forår/sommer, for selvføl-
gelig skal musikken for de mindste også have en plads.
Alle arrangementer og gudstjenester er gratis, og der kræves ingen tilmelding. Startskuddet til festi-
valen lød ved udealteret i Vissing til Sommerkirke med Aarhus Symfoniorkesters Messingblæsere, og 
næste koncert i rækken bliver folkemusik i Voldum Kirke.

KONCERT MED NEVESTA’S VOICE
”FOLKETRO – EN REJSE GENNEM EUROPAS KIRKEMUSIK OG FOLKETONER”
Torsdag d. 27. oktober kl. 19.00 
i Voldum Kirke
Kirken har igennem historien været et vigtigt musikalsk samlingssted. Hvad enten man befandt sig 
i Nord-, Syd- eller Østeuropa, har religiøse folketoner, kirkemusik og traditionelle folkesange levet i 
symbiose og smittet af på hinanden.

Nevesta’s Voice fortolker Europas rige sangskat og trækker gennem sang og fortælling tråde mellem 
den lutheranske, katolske, ortodokse og koptiske kirkemusik og den traditionelle folkemusik. 

Koncerten med Nevesta’s Voice er en rejse gennem Europas vidt forskellige kulturer samt en hyldest 
til det universelle i mennesket – på tværs af tid og afstande.
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PRÆSTEKADETTER
Favrskov Provsti har oprettet et Akademi for Præ-
stekadetter, som er kandidatstuderende på teologi, 
som ønsker at få erfaring med konkret præstearbej-
de. Kadetterne bliver ansat op til 2 år med ugentlig 
timetal på 10 timer. Som kadet bliver man en del af 
den folkekirkelige hverdag og det betyder blandt 
andet, at de også med jævne mellemrum vil stå for 
at prædike til vores gudstjenester.

SORGGRUPPE
FOR VOKSNE

Når man har mistet, kan det være svært at komme videre efter den første tid. Da kan det være en 
støtte at tale med mennesker, som har oplevet det samme som en selv. Det kan være mennesker, 
man kender, eller det kan være i en sorggruppe. 

Formålet med sorggruppen er at skabe et rum, hvor man sammen med ligestillede har tid og plads til 
at tale om det, der er svært. Gruppen er for alle, der har mistet en ægtefælle/partner, et voksent barn 
eller en nær slægtning.
Efter aftale mødes vi 1-2 timer ad gangen. Møderne finder sted i Sognegården, Kirkevej 5, Hadsten. 
Vi får en kop kaffe/te undervejs.

Når man henvender sig, vil man få tilbudt en samtale, før man kommer til det første møde. Her kan 
man fortælle om sin situation, og vi finder i fællesskab ud af, om sorggruppen kan være en hjælp.

Gruppen ledes af sognepræst Mette Krabbe, tlf. 86 98 90 65

DEN BLÅ CAFÉ
Den første fredag i hver måned fra kl. 14.00-16.00 i Hadsten Sognegård.

Den Blå Café er et gratis tilbud til alle i Favrskov, der har mistet et nærtstående menneske, og som har 
lyst til at mødes med andre, der ved, hvad det vil sige at miste og stå alene tilbage.

Hvem kommer?
Fælles for dem, som kommer, er, at de alle kender til sorgen der følger, når man har mistet et 
betydningsfuldt menneske.

Den Blå Café er et supplement til sorggruppen i Folkekirken Favrskov og er både for dig, der har 
været med i sorggruppen og for dig, som overvejer at begynde.

Bag Den Blå Café står ”Folkekirken Favrskov”
Vært er sognepræst Mette Krabbe
I cafeen tilbydes der kaffe, te og vand.
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NYT FRA LYNGÅ

Af Tove Skipper

ÅRETS BYFEST på legepladsen lørdag d. 13. august. 
Sæt kryds i kalenderen denne dato. Der vil komme nærmere info på lyngaaby.dk samt på Facebook/
Lyngå sidst i juli. 

Legepladsens Venner 

Team Lyngå deltager i Stafet for Livet, Hadsten
Det foregår i weekenden d. 27-28. august - fra lørdag kl. 11 til søndag kl. 11. Vi går sammen for at 
give håb og støtte til alle, som er berørt af kræft. Tilmeld dig Team Lyngå via dette link: https://www.
stafetforlivet.dk/stafet/hadsten.

Lene Nydam tlf. 30240428
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Mand/kvindearrangement lørdag d. 1. oktober
Det bliver et arrangement med en aktivitet KUN FOR MÆND og en anden aktivitet KUN FOR KVINDER, 
hvorefter vi slutter af med spisning for både MÆND og KVINDER. Nærmere info følger i august, men sæt 
allerede nu kryds i kalenderen. Vi er ikke i tvivl om, at det både bliver sjovt og hyggeligt.

Borgerforeningen

SMAGEN AF HØST søndag d. 18. september 
Høstarrangementet indledes med gudstjeneste i kirken kl. 17.00, hvor den dansk/svenske folkemusik-
kvartet Stringflip leverer stemningsfulde musikalske indslag. Herefter fællesspisning i konfirmandstuen, 
hvor vi skal indtage en god høstmiddag, høre Nis Boesdal holde årets høsttale, og lytte til endnu mere 
folkemusik. Pris kr. 50,- for voksne og kr. 25,- for børn. Børn på 7 år og derunder spiser med gratis. Er 
du TILFLYTTER, er første fællesspisning GRATIS. Tilmelding senest søndag d. 11. september til Bjørn 
Anthonsen, tlf. 2089 0739. 

Menighedsrådet
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NYT FRA SKJØD

Af Solveig Johnsen

I Skjød er foråret summet afsted i et noget højere tempo, end vi længe har været vant til. Der har 
været landsbydag, generalforsamlinger, Skovens Dag og fredagscafé i børnehøjde. Til sidstnævnte 
har mange børnefamilier deltaget og hygget sig med leg og fælles aftensmad i forsamlingshuset. 
Desuden lagde Skjød Forsamlingshus hus til to oplæg i løbet af Favrskov Kommunes Klimauger. Her 
kunne man høre om planer for cykelstier og om fælles lokal elproduktion. 
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Der er også aktiviteter hen over sommeren: 

Skjød Jagtforening afholder den 2. juli den traditionsrige Fugleskydning i Bodtofteskoven. Kl. 9.00 
startes der ud ved Gadekæret. Herfra går turen til den forsvarende Fuglekonge, hvor der nydes kaffe 
og morgenbrød. Kl. 11.00 begynder selve fugleskydningen på festpladsen i skoven. Der er spisepau-
se undervejs.  

Til gudstjenesten i Skjød Kirke den 10. juli kan man opleve et Jazzband. Dette arrangeres i anledning 
af Aarhus Internationale Jazzfestival. Jakob Sørensen (Aarhus Jazz Orchestra, Bagland m.m.) kom-
mer med som trompetist sammen med Malthe Mølle Nørgaard på orgel. 

Sidste weekend i august afholdes der igen Nat på Stadion, hvor Skjødsere kan mødes om aktiviteter i 
det fri, mad og overnatning i telt og shelter. Et hyggeligt døgn for hele familien. 

Søndag den 25. september er der Høstgudstjeneste i Skjød Kirke kl. 17.00. Efterfølgende kan der 
nydes aftensmad i Forsamlingshuset. I år kommer der til høstgudstjenesten en folkemusikduo med 
guitar og nyckelharpa fra Århus. Duoen hedder EN:1 og spiller både i kirken og til den efterfølgende 
spisning.
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NYT FRA LERBJERG/SVEJSTRUP

Af Britt Chielens

Livet i og omkring Lerbjerg Kirke
Der har været travlt i menighedsrådet det sidste 
halve års tid. Som nævnt rigtig mange gange, så 
afholdte vi suppleringsvalg til menighedsrådet 
den 1. marts. Desværre var der ingen kandidater, 
så valgperioden fortsætter med mig som jeres 
(eneste) menighedsrådsmedlem. Det går nok 
også, men jeg må i samme ombæring nævne, at 
det betyder, at der er ting, som jeg er nødt til at 
vælge fra, og vi som lokalsamfund dermed ikke 
har indflydelse på, fx provstevalget.

Derudover har der været en del aktiviteter både 
omkring sidste års regnskab og det kommende 
budget for 2023. Heri indgår et større arbejde 
omkring, hvordan vi – og hele provstiet – bliver 
mere klimavenlige. Vi har selv lidt midler, vi kan 
arbejde med, men vi har også adgang til at søge 
andre puljer, således vi på sigt kan blive klima-
neutrale.

Her i maj har vi netop haft vores årlige kirkegen-
nemgang. Her har vi bl.a. drøftet, at der bliver 
sat en affugter op i kirken fremfor grundvarme, 
hvilket reducerer vores strømforbrug betydeligt. 
Vi håber, at komme i mål med lidt bedre belysning 
af både parkeringspladsen og kirkegården, inden 
vi igen går de mørke tider i møde. Desuden har 
vi et kastanjetræ, der vokser i kirkediget, og som 
vi formentlig må sige farvel til, førend det vælter 
eller skaber andre ulykker.
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Borgerforeningen
Borgerforeningen har i marts afholdt generalforsamling. Ligeledes var der valg af nye repræsentan-
ter, desværre ingen nye kandidater. De mere sociale tiltag begynder igen af fylde i landsbyen. Når 
dette blad udkommer, så passer det vist med en omgang fællesspisning. Der er taget initiativ til at 
genstarte sommer-cykel-holdet, se mere på Facebook. Her i foråret har der ugentligt også været 
afholdt yoga. Der arbejdes på et hold efter ferien, se mere på Facebook.

Sogneudflugt
Med udgangspunkt i den planlagte gudstjeneste i Lerbjerg Kirke, søndag den 28. august, arbejder 
jeg p.t. på, at der i forlængelse heraf bliver en sogneudflugt. Inspireret af sidste års kulturvandring har 
jeg haft lyst til at arrangere endnu en aktivitet, som vi kan være fælles om. Valget er faldet på en ud-
flugt til Øm Kloster, hvor vi bl.a. skal høre om munkenes dagligdag på klosteret. Undervejs skal vi na-
turligvis have lidt frokost og ikke mindst hygge os. De endelige detaljer er endnu ikke på plads – dog 
er det sikkert og vist, at der er gudstjeneste i Lerbjerg Kirke kl. 11.00, og der er afgang umiddelbart 
herefter. Turen er naturligvis for alle, og jeg forventer, at vi er retur senest kl. 17. Prisen inkl. frokost er 
50 kr., og der er  tilmelding til Bjørn Anthonsen på tlf. 2089 0739 senest torsdag d. 18. august.
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MISTEDE DU OVERBLIKKET?
SÅ SE HER...

Søndag d. 10. juli kl. 9.30 i Skjød Kirke
Jazzgudstjeneste med trompetisten Jakob Sørensen som solist

Søndag d. 28. august kl. 11.00 i Lerbjerg Kirke
Gudstjeneste og efterfølgende sogneudflugt til Øm Kloster med frokost på Pøtmølle undervejs

Torsdag d. 1. september kl. 18.00 i konfirmandstuen
Tapas og aftenforedrag: ”Fra ishavet til Ukraine – en rapport fra Ruslands grænseland” ved Anne 
Haubek og Thomas Ubbesen

Torsdag d. 8. september kl. 11.00 i konfirmandstuen
Højskoletime:  ”Sensommersang”, sangtime ved kirkesanger Cecilie Marie Høyer-Nielsen og organist 
Malthe Mølle Nørgaard

Søndag d. 18. september kl. 17.00 i Lyngå Kirke 
Høstgudstjeneste med folkemusikkvartetten Stringflip og efterfølgende fællesspisning i konfirmand-
stuen med Nis Boesdal som høsttaler

Søndag d. 25. september kl. 17.00 i Skjød Kirke 
Høstgudstjeneste med folkemusikduoen EN:1 og efterfølgende fællesspisning i forsamlingshuset

Torsdag d. 13. oktober kl. 11.00 i konfirmandstuen
Højskoletime: ”40 år ved politiet”, foredrag ved tidligere politikommissær Jens Espensen

Torsdag d. 13. oktober kl. 19.30 i Lerbjerg Kirke
Kirkekoncert med Aftensus - Malthe Mølle Nørgaard på klaver og Thomas Sejthen på kontrabas

Onsdag d. 26. oktober kl. 19.30 på Hadsten Højskole
”Verdens vigtigste bog - Kristian Leth fortæller om Biblen” 

Torsdag d. 27. oktober kl. 19.00 i Voldum Kirke
Musik-i-kirken-festival: ”Folketro – En rejse gennem Europas kirkemusik og folketoner”, koncert med 
Nevesta’s Voice

Torsdag d. 17. november kl. 11.00 i konfirmandstuen
Højskoletime: ”En kedelig sognepræst med vinger”, foredrag ved sognepræsten i Voldum-Rud René 
Høeg
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Sognepræst:
Anne Martiny Kaas-Hansen, Lyngåvej 85,  
8370 Hadsten, tlf. 8698 1224, amka@km.dk

Besøg af præsten:
En henvendelse til præsten er altid velkommen, 
hvis nogen ønsker – eller måske hører om én, 
der ønsker – en snak.

NB! Præsten holder ferie i uge 26-29 + 39.

Kirkekontor:
Hadsten Kirkekontor, Kirkevej 5,  
8370 Hadsten, tlf. 8698 0425
E-mail: kirkekontor@hadstenstorpastorat.dk

Organist:
Malthe Mølle Nørgaard, tlf. 5190 6592
E-mail: malthex@gmail.com

Kirkesanger / korleder:
Cecilie Marie Høyer-Nielsen, tlf. 4083 9330
E-mail: ceciliemariehoyer@gmail.com

Kirkegårdsleder:
Simon Dobson, tlf. 3052 1053
E-mail: ledendegraver@outlook.dk

Menighedsrådet:
Formand:  
Bjørn Anthonsen, Rækkevej 3, tlf. 2089 0739

Næstformand:  
Jeppe Skov-Petersen, 
Brundtvej 3, tlf. 2218 2882

Kirkeværger:
Lyngå: 
Tina Lundquist Andersen, 
Lyngåvej 90, tlf. 4115 5160

Skjød:  
Kirsten Frisch,
Sparregårdsvej 10, tlf. 2080 4351

Lerbjerg:  
Charlotte Idskou Høg, 
Hadstenvej 39, tlf. 5186 4003

Datoer på kommende menighedsrådsmøder 
i konfirmandstuen: 
Torsdag den 25. august kl. 19.00
Torsdag den 22. september kl. 19.00
Tirsdag den 25. oktober kl. 19.00

KIRKELIG VEJVISER

Lise Thorbøll  
Melchiorsen (LTM)

Mette Krabbe (MK) Marie Hedegaard 
Thomsen (MHT)

Præster i Hadsten Storpastorat

Anne Martiny
Kaas-Hansen (AMKH)

Kirkebilen:
Alle er velkomne til at anvende 
kirkebilen til de arrangementer, 
der foregår i kirkeligt regi i vore 
tre sogne. 
Kirkebilen er gratis og bestilles 
hos:  
Karins Taxi, tlf. 8698 3570 eller
Dantaxi, tlf. 8691 1414.

René Høeg (RWH)



GUDSTJENESTER

1 Kirkekaffe
2 Jazzgudstjeneste
3   Høstgudstjeneste

 JUNI LYNGÅ SKJØD LERBJERG

26/6 2. s. e. trinitatis 11.00 (MK)

JULI

3/7 3. s. e. trinitatis 11.00 Sct. Pauls Kirke (MK)1

10/7 4. s. e. trinitatis 9.30 (MHT)2

17/7 5. s. e. trinitatis 11.00 Sct. Pauls Kirke (MK)1

24/7 6. s. e. trinitatis 11.00 Sct. Pauls Kirke (LTM)1

31/7 7. s. e. trinitatis 9.30 (AMKH)

AUGUST

7/8 8. s. e. trinitatis 11.00 (AMKH)

14/8 9. s. e. trinitatis 11.00 (AMKH)

18/8 Plejehjemsgudst. 15.00 Møllegården

21/8 10. s. e. trinitatis 9.30 (LTM)

28/8 11. s. e. trinitatis 11.00 (AMKH)

SEPTEMBER

4/9 12.s. e. trinitatis 11.00 (MK)

11/9 13. s. e. trinitatis 11.00 (AMKH)

15/9 Plejehjemsgudst. 15.00 Møllegården

18/9 14. s. e. trinitatis 17.00 (AMKH)3

25/9 15. s. e. trinitatis 17.00 (AMKH)3

OKTOBER

2/10 16. s. e. trinitatis 9.30 (MHT)

6/10 Kirke i børnehøjde 17.00 (AMKH)

9/10 17. s. e. trinitatis 11.00 (AMKH)

16/10 18. s. e. trinitatis 11.00 (MHT)

20/10 Plejehjemsgudst. 15.00 Møllegården

23/10 19. s. e. trinitatis 9.30 (AMKH)

30/10 20. s. e. trinitatis 11.00 Sct. Pauls Kirke


